
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente el texto y las preguntas y 
conteste a todas ellas en portugués. (variedad europea) 
CALIFICACIÓN: Calificación sobre 10. La puntuación máxima de 
las preguntas figura al final de cada una de ellas.   
TIEMPO: 1 hora. 

“O ritmo a que as sociedades estão a produzir e a libertar novos produtos 
químicos para o meio ambiente não é consistente com a permanência num 
espaço operacional seguro para a humanidade”, afirma Patricia Villarrubia-
Gómez, assistente de pesquisa no Stockholm Resilience Centre (Centro de 
Resiliência de Estocolmo), na Suécia. 

A investigadora fez parte de um novo estudo que concluiu que, de facto, a 
poluição no planeta está a ameaçar a estabilidade dos ecossistemas, 
desequilibrando-os, abordando os plásticos como motivo de grande 
preocupação, mas também mais de 300 mil produtos químicos sintéticos como 
os pesticidas, que eliminam muitos insetos não-alvo, fundamentais para a cadeia 
alimentar. De acordo com Villarrubia-Gómez, a produção de químicos 
sintéticos aumentou 50 vezes desde 1950 e prevê-se que esse valor triplique até 
2050. 

Para perceberem se a poluição química tinha ultrapassado a barreira segura para 
a humanidade, os investigadores tiveram em conta alguns parâmetros, incluindo 
a taxa de produção de produtos químicos, que dizem estar a aumentar 
rapidamente, e a sua libertação para o ambiente, mas também a extração de 
combustíveis fósseis para produzi-los. “Há evidências de que as coisas estão a 
caminhar na direção errada”, refere Bethanie Carney Almroth, professora na 
Universidade de Gotemburgo e uma das investigadoras do estudo. “Por 
exemplo, a massa total de plásticos existente excede a massa total de todos os 
mamíferos vivos. Isso para mim é uma indicação bastante clara de que 
ultrapassámos um limite”,acrescenta. 
A investigação concluiu que o limite definido para o nível seguro de poluição 
no mundo é o quinto de nove que a equipa diz terem sido ultrapassados, 
juntamente com o aquecimento global, a destruição de habitats selvagens, a 
perda de biodiversidade e a poluição excessiva por nitrogénio e fósforo. 

(Texto adaptado. VisãoVerde 19/01/2022) 

PERGUNTAS 

1. Dê um título ao texto. Justifique a sua resposta. (2 puntos)

2. Escreva os antónimos das seguintes palavras retiradas do texto:
Novos / muitos / aumentou / errada    (2 puntos)

3. Após a leitura do texto, assinale se as afirmações que se seguem são
verdadeiras ou falsas. Justifique a sua resposta com uma frase do texto.
(2 puntos)

3.1 A poluição do planeta ainda não chegou ao nível do desequilibrio dos 
ecossistemas. 

3.2 Já se ultrapassou o limite de haver mais plásticos no planeta do 
que animais vivos. 

4. Passe as seguintes frases (verbos sublinhados) para o Futuro Simples
do Indicativo. (2 puntos)

- O ritmo a que as sociedades estão a producir e a libertar novos 
productos químicos para o meio ambiente não é consistente com a 
permanencia num espaço operacional seguro para a humanidade. 

- Os investigadores tiveram em conta… 
- Há evidencias… 

5. Redija um texto de 120 palavras e explique quais são as medidas que
tomaria para reverter a situação de poluição extrema do nosso planeta.
(2 puntos)
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MATERIA: PORTUGUÉS 

MODELO 



 
PORTUGUÉS 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

Se valorará, ante todo, la corrección gramatical, así como la propiedad de expresión en la respuesta. 

 

Pregunta 1: Esta pregunta tiene como objetivo medir la capacidad de comprensión lectora. 

Pregunta 2: Esta pregunta tiene como objetivo medir la riqueza léxica del alumno. 

Pregunta 3: Esta pregunta tiene como objetivo medir la comprensión lectora del alumno. 

Pregunta 4: Mediante esta pregunta se mide la preparación del alumno en aspectos gramaticales de la lengua 
portuguesa. 

Pregunta 5: Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración de un discurso por parte del 
alumno. Se propone elaborar una redacción sobre un asunto vinculado al contenido del texto (120 palabras). 

 

Cada pregunta se califica con un máximo de 2 puntos. 

 

 



 
 
 
 

PORTUGUÉS 

SOLUCIONES 

 

 

 

REPERTORIO 1 

1. Libre 
2. Velhos/ antigos 

Poucos 
Baixou / desceu 
Certa / correcta 

3. 3.1 Falso     3.2 Verdadero 
4. Estarão / será / terão / haverá 
5. Libre 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


